
טעם שלא בא יתרו למשה
'ַוֹּיאֶמר ֶאל ֹמֶׁשה ֲאִני ֹחֶתְנָך ִיְתרֹו ָּבא ֵאֶליָך ְוִאְׁשְּתָך ּוְׁשֵני ָבֶניָה ִעָּמּה' )יח ו( ברש"י אם אין 
אתה יצא בגיני צא בגין אשתך, ואם אין אתה יוצא בגין אשתך צא בגין שתי בניה. יש לפרש 
הטעם שהוצרך משה לצאת ליתרו ולא בא יתרו למשה, עפ"י מה דאיתא )מסכת כלים פ"א 
מ"ח( החיל מקודש ממנו שאין גויים וטמאי מת נכנסים לשם. ]ואיסור זה הוא מדרבנן, שהרי 
מן התורה אפילו המת עצמו מותר ליכנס למחנה לויה[. והחיל הוא מחנה לויה, ומשה הרי היה 
לוי ודר במחנה לויה, ולכך לא רצה יתרו לבוא אליו כי החמיר על עצמו שלא לבוא למחנה 

לויה קודם שנתגייר.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ב(

מה היה החשש של יתרו שלא ירצה משה לצאת אליו
'ַוֹּיאֶמר ֶאל ֹמֶׁשה ֲאִני ֹחֶתְנָך ִיְתרֹו ָּבא ֵאֶליָך ְוִאְׁשְּתָך ּוְׁשֵני ָבֶניָה ִעָּמּה' )יח ו( ברש"י אם אין אתה 
יצא בגיני צא בגין אשתך, ואם אין אתה יוצא בגין אשתך צא בגין שתי בניה. יש להבין מפני מה 
חשש יתרו שלא ירצה משה לצאת אליו ולקבלו והלא מצינו שקיבל משה את הערב רב שעלה 

עם ישראל ממצרים ולמה יגרע יתרו מהם.

ויש לפרש דהנה בעת שקיבל משה את הערב רב בשעה שיצאו ממצרים עדיין לא היו ישראל 
במדריגה כל כך גדולה, שהרי עדיין היה להם פחד מהמצריים וכמו שמצינו בפסוק )יד י( שאף 
אחר שיצאו ממצרים היה להם עדיין פחד מהם, ואח"כ אף נוסף עליהם מלחמת עמלק ולא היה 
להם עדיין מה לאכול כי לא ירד מן מן השמים, אולם כשבא יתרו היה זה אחר שראו את נס 
קריעת ים סוף והנצחון שהיה במלחמת עמלק, וכבר היה להם את המן והבאר והתורה, עתה 
עלה במחשבת יתרו שאולי לא ירצה עוד משה לקבל גרים וכעין מה שאמרו בגמרא )יבמות 
מז.( אין מקבלים גרים לימות המשיח כי שמא באים להתגייר רק מחמת גדלותן של ישראל, 

משום כן שלח לומר למשה שאף אם אינו יוצא בגינו ראוי שיצא בגין אשתו ובניו.

* * *

ועוד יש לפרש עפ"י מה שכתבו המקובלים )שער הפסוקים פרשת שמות( דבר נפלא שמשה 
הבל  עם  שנולדה  התאומה  היתה  וציפורה  קין  של  גלגולו  היה  ויתרו  הבל  של  גלגולו  היה 
שבשבילה הרג קין את הבל, ועתה החזיר יתרו למשה את התאומה שלו. והנה מצינו בגמרא 
)מכות יג:( בדין רוצח שיצא מעיר מקלט שחוזר לארץ אחוזתו ואינו חוזר לגדלותו וחשיבותו. 
ולכך הכא שיתרו בא להתכבד במשה שאמר אני חותן המלך, ובכך רצה לחזור לגדלותו שהיה 
אם אין אתה יוצא  לו בתחילה כמו שהיה קין אחיו הגדול של הבל, לכך שלח לומר למשה 
בגיני וכו', היינו אם אינך רוצה לתת לי גדולה כמו בתחילה לפי שהייתי רוצח ]היינו שהייתי קין 
בגלגול הראשון והרגתי את הבל[ ואין הרוצח חוזר לגדלותו, צא בגין אשתך שהיא התאומה 
שלך ועתה החזרתיה אליך ]היינו ציפורה בתו שהיא היתה התאומה שנולדה עם הבל[, ואם 
אין אתה יוצא בגין אשתך, היינו שאף היא אינה ראויה לכבוד לפי שהיא גרמה את התקלה 
הגדולה שבגללה הרג קין את הבל, צא בגין שתי בניך, שהם לא חטאו כלל, וכתב בספר עשרה 
מאמרות )להרמ"ע מפאנו( שהם זרעו של הבל ששמורים לו מששת ימי בראשית, וראוי לקבץ 

המפוזרים שנדחו מהימים הראשונים.  

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ב(

עשרת הדברות היו כתובים חמשה כנגד חמשה
במדרש )שמו"ר מז ו( עשרת הדברות היו כתובים חמשה על לוח זה וחמשה על לוח זה. נמצא 
שהיו כתובים חמשה כנגד חמשה וכדלהלן: אנכי – לא תרצח, לא יהיה לך – לא תנאף, לא 
תשא – לא תגנוב, זכור את יום השבת – לא תענה, כבד את אביך – לא תחמוד, ונראה שיש 

לקשר בדרך רמז כל דיבור כנגד הדיבור שמכוון אליו.

לכוון  שישתדל  האדם  את  להזהיר  גם  בא  אלוקיך  ה'  אנכי  דבמאמר  תרצח:  לא   – אנכי 
בתפילתו, שתפילה בלא כוונה כגוף בלא נשמה, וזה נרמז  במאמר אנכי ה' אלוקיך עפ"י מה 
אתם  מי  לפני  דעו  מתפללים  כשאתם  לתלמידיו  ריב"ז  דאמר  כח:(  )ברכות  בגמרא  שמצינו 
מתפללים. ולכך אנכי מכוון כנגד לא תרצח שעון רציחה הוא מה שמוציא את הנשמה מהגוף 

וזה ממש כעין תפילה בלא כוונה.

ועוד י"ל דמי גרם לבני ישראל שיעשו את העגל ויעברו על אנכי ה' אלוקיך, לא היה זה רק מפני 
שהרגו לפני כן את חור ועברו על לא תרצח.

זרים  בנים  מוליד  זנות  על  שעובר  שמי  מחז"ל  הידוע  עפ"י  י"ל  תנאף:  לא   – לך  יהיה  לא 
שמכעיסים לבוראם. ועוד שמצינו שהע"ז נקרא זנות בפסוק )דברים לא טז( 'וזנה אחרי אלהי 

נכר הארץ' וממילא חזינן שב' עבירות הללו אחד הם.  

לא תשא – לא תגנוב:  י"ל עפ"י מש"כ רש"י )ויקרא יט יא מחז"ל( דמי שגונב סופו לישבע 
ומי  מצויה,  עניות  ח"ו  ה' מצויה  ז:( שבכל מקום שהזכרת  )נדרים  בגמרא  דאי'  ועוד  לשקר. 
שמזכיר שם ה' לשוא גורם עניות לעולם. ונמצא עובר בלא תגנוב שגונב טובה מן העולם, וזהו 

אורך הגלות.

זכור את יום השבת – לא תענה: השבת היא אות בין הקב"ה ובין ישראל, ושארית ישראל לא 
ידברו כזב, והשבת היא זכר לבריאת העולם שנברא במאמר, ומי שמדבר שקר פוגם במאמר 
פיו, והאמת מקיים את העולם, והשקר מכלה את העולם. ]כלומר שאם אינו משקר, עדותו על 
האות של שבת מתקיימת, אך מי שמשקר אינו יכול להעיד על השבת, שעדותו לא מתקבלת[

ולפי"ז יובן מה שמצינו )מסכת דמאי פ"ד מ"א ובפירוש הרע"ב( שעם הארץ אימת שבת עליו 
יותר מבחול ובשבת אינו חשוד לשקר עיי"ש ולא מצינו דבר זה בשאר עבירות, ועל כרחך צריך 
לומר שעבירה זו חמורה מאד בעיניהם לעבור עליה בשבת, לפי שכנגד זכור את יום השבת יש 

את הציווי של לא תענה ברעך עד שקר. 

כבד את אביך – לא תחמוד: עפ"י  דאי' בגמרא )ע"ז ה.( אמר ריש לקיש באו ונחזיק טובה 
לאבותינו שאלמלא לא חטאו, אנו כמי שלא באנו לעולם. ופירש"י, שכל זמן שהם קיימים אין 
אנו חשובים לכלום. וי"ל שלכך הזהיר נגד כבד את אביך ציווי לא תחמוד, לרמוז שלא יחמוד 
את מיתת אביו בשביל כבודו. ולפי"ז יש לומר עוד, דזהו הטעם הנכון למה הוצרך הכתוב 
לכתוב דוקא במצות כיבוד אב ואם  שכר של אריכות ימים אף על פי שזה כלל גדול 
בתורה והשוה הקב"ה כבוד אב לכבוד המקום, כי רצה לומר לאדם שאל ידאג משום 
כבודו שנחסר ע"י אביו, וידע האדם שאם יכבד את אביו יאריכו ימיו ויתארך גם כן 

כבודו, ומה שיפסיד ע"י ימיו של אביו ירוויח ע"י שיכבד את אביו כי יתארכו ימיו.

)זרע שמשון' פרשתינו אותיות כב - כו(

פנינים יקרים וקצרים מתורת הגאון המקובל חסידא קדישא 

הרב מוה”ר שמשון חיים ב”ר נחמן מיכאל נחמני נ”ע זי”ע 

מח”ס ‘זרע שמשון‘ ו‘תולדות שמשון‘ שחי לפני כ-300 שנה

והבטיח שהלומד בספריו יזכה לישועות ונפלאות בבני חיי ומזוני

גליון 157זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת יתרו תשע"ז

אמרות שמשון

הוצאת הגליון והפצתו לזכות

א.י. בן ד.
זכות רבנו והבטחותיו יעמדו לו שיזכה לגדל את בניו לתורה ומעש"ט לראות תמיד 

רוב שמחה ונחת כשאיפותיו הטהורות ולא יוכלו מקטרגים להזיקו ולשפוט עליו כל רע



השני  בחודש  ולא  השלישי  בחודש  למה  השלישי,  בחודש  ער"ב)  רמז  )ילקוט  במדרש  הנה 
גיורת שבויה  ולא בחדש הרביעי ולא בחודש אחר, אמר ר' הושעיא שנה לי ר' חייא הגדול 
ומשוחררת לא יארסו ולא ינשאו עד שלשה חדשים, כך ישראל נקראו גרים דכתיב )שמות כב 

כ( כי גרים הייתם, שבויים שנאמר )ישעיה יד ב( והיו שובים 
לשוביהם, משוחררים שנאמר )ויקרא כו יג( אני ה' אלקיכם 
עבדים,  להם  מהיות  מצרים  מארץ  אתכם  הוצאתי  אשר 
אמר הקב"ה אמתין להם שלשה חדשים ואח"כ אתן להם 

את התורה עכ"ל.

ישראל  בדברי המדרש שהמשיל את  לדקדק  יש  לכאורה 
להם  אמר  האיך  כן  ואם  יחס,  לו  שאין  משוחרר  לעבד 
הלא  קדוש,  וגוי  כהנים  ממלכת  לי  תהיו  ואתם  הכתוב 

משוחררים פסולים לכהונה.

וי"ל עפ"י מה שנקדים מה שהקשה הכתר יוסף מה הועיל 
רחמנא  ואונס  הם  אנוסים  הלא  ההר  את  עליהם  שכפה 
שרייא. וכן במה שאמרו בגמרא )שבת פח.( מכאן מודעא 
ותירץ  בתקנתו.  הקב"ה  הועיל  מה  קשה  לאורייתא.  רבה 
לפי שישראל הם עבדים לקב"ה, והרב יכול לכוף את העבד 
שיעשה מלאכתו אף בעל כרחו, וזה היה טעם כפיית ההר. 

ונמצא לפי"ד ישראל הם עבדים ולא משוחררים.

כל  פח:(  )שבת  אמרו  דבגמרא  להיפך  די"ל  נראה  אולם 
דיבור שיצא מפי הקב"ה פרחה נשמתם של ישראל דכתיב 

נפשי יצאה בדברו, והקב"ה הוריד טל שעתיד להחיות בו מתים והחיה אותם וכו'. וקשה למה 
הוצרך לעשות כן ולא נתן להם כח מתחילה לסבול שלא ימותו, והלא אין מעצור לה'.

והויה חדשה, שלא  נשמה חדשה  שיקנו  בכדי  שימותו  הביאור משום שרצה השי"ת  ונראה 
יהיו עוד אותם האנשים ממש שהיו מתחילה עבדים, שהרי אותם מתו ואלו אחרים הם והרי 
הם אינם עבדים עוד. ונראה דזה היה טעם נמי של כפיית ההר, כדי לרמוז אל קבורת הגופים 

הראשונים ואלו חדשים הם, ואין הכי נמי שהם במדרגת בנים, ואין צורך עוד לומר שכפה את 
ההר משום שהם במדרגת עבדים, אלא אדרבא הם במדרגת בנים, דנשתנה גופם. אכן בודאי 

כל זה מועיל רק בעת שהם עושים רצונו של מקום שאז הם מתנהגים כבנים וקרויים בנים כי 
הועיל להם המיתה והתחיה שקבלו נשמה חדשה, אולם כשאין עושין רצונו של מקום אז שוב 

קרויים בנים כמו שהיו בתחילה.

ואין להקשות דלכאורה דבר תימה הוא לומר שיכולים לחזור להיות עבדים אף לאחר שנעשה 
שמתו  ההר  כפיית  ע"י  בנים  ונעשו  ונשתנו  מעשה  בהם 
בדיני  זה  כעין  מצינו  שאכן  די"ל  חדשה.  בריה  ונעשו 
טומאה וטהרה כדאיתא )כלים פכ"ה מ"ט( שאם חשב על 
ובכך לא  כלי אדם שמקבלת טומאה לעשותו כלי בהמה 
תקבל טומאה, אין מועיל לו עד שיעשה בה מעשה שבכך 
שאינה  בהמה  בכלי  אולם  בהמה.  כלי  להיות  תתייחד 
מקבלת טומאה אם חשב עליה לעשותה לכלי אדם, מועיל 
עשה  לא  אם  אף  מיד  טומאה  ומקבלת  לכך  מחשבתו 

מעשה. 

בני  שבצאת  ישראל,  בני  אצל  נעשה  זה  כעין  ומעתה 
ישראל מארץ מצרים היו במדרגת עבדים שראויים לקבל 
טומאה, אולם כאשר כפה הקב"ה את ההר עליהם עשה 
וגופים  חדשה  נשמה  להם  והקנה  מעשה  שינוי  בהם 
טומאה,  מקבלים  שאינם  למקום  בנים  ונעשו  חדשים 
ברם זה החוטא ומטמא את עצמו חוזר ונעשה עבד, וכמו 
שמצינו שהכלים אף שנעשה בהם מעשה להיות מיוחדים 
לבהמה, חוזרים לקבל טומאה אף ע"י המחשבה, וכן בנ"י 
אף  טומאה  ומקבלים  עבדים  להיות  חוזרים  כשחוטאים 
את  מהם  לקחת  מיוחד  מעשה  השי"ת  בהם  עשה  כשלא 

נשמתם החדשה. 

ובזה מתיישב היטב דאף שבתחילה היו עבדים והרי הם דומים לעבדים משוחררים שפסולים 
לכהונה, אין הדבר כן כי שחרורם נעשה על ידי שנשתנה גופם בעצם, כי מאחר שאני משנה 
אתם  ראויים  וממילא  יחוס,  לו  שאין  משוחרר  עבד  של  דין  לכם  אין  חדש,  לגוף  גופכם  את 

לכהונה.   

בינת שמשון להבין ולהשכיל

גבורת שמשון סיפורי ישועה
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לשון שמשון:
עבדים,  או  בנים  במדריגות  הם  או  נפשך  ממה  להקשות  ואין 
שחוזרים  ולומר  ההר  כפיית  של  המעשה  לבטל  אפשר  דאיך 
להיות עבדים, דיש לומר שהרי יש לנו כיוצא בה בדיני הטומאה 
הכלים  כל  תנן  ט(  )משנה  דכלים  כ"ה  פרק  דבסוף  והטהרה, 
יורדים לידי טומאתם במחשבה ואין עולים מידי טומאה אלא 
בשינוי מעשה, ופירש הרע"ב כגון טבעת בהמה שאינה מקבלת 
טומאה, חשב עליה ליתנה באצבע אדם מקבלת טומאה במחשבה 
היא  לעולם  בבהמה  ליתנה  עליה  שחשב  אדם  טבעת  אבל  זו, 
מקבלת טומאה, עד שיעשה בה מעשה לשנות צורתה עכ"ל. ואף 
כאן ישראל נתקדשו כלם יחד כגוף אחד כדכתיב )שמות יט ב( 
ויחן שם ישראל נגד ההר, ועל ידי זה נקראו גוי קדוש כדלקמן 
בסמוך, ומי שחוטא נקרא שפורש עצמו מן הצבור ומקדושת שם 
ישראל, והרי הוא מטמא עצמו במחשבה לבדה ולכן נקרא עבד. 

 )זרע שמשון אות ט( 

קחו חלק קבוע בהדפסת והפצת הגליונות

וכל תורת המחבר הקדוש זי"ע

ותראו ישועות ונפלאות

-ניתן לתרום בכרטיס אשראי-

ארץ ישראל:  05271-66450

ארה"ב:  347-496-5657

הודעה משמחת
יצא לאור ספר 'זרע שמשון המבואר' על שיר השירים עם ציונים והערות ערוך בשפה ברורה ונעימה 

שוה לכל נפש. וכולל יצירה מיוחדת הכוללת למעלה מארבע מאות! ציונים ומקורות לפענח את 

צפונות רבנו בהקדמתו לספרו 'זרע שמשון' לגלות טפח מגאונתו ובקיאותו הגדולה של רבינו המחבר.

ניתן להשיג בחניות הספרים בארץ ישראל ובארה"ב

פרטים בטל: א"י – 05271-66450  ארה"ב – 347-496-5657

לא בא כבושם הזה – הביאו ברכה לביתכם 

הפצת הגליון לזכות 

מרדכי אליהו בן חיה לאה 
זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לו 

שיזכה לזיווג הגון בקרוב 
ולהצלחה גדולה בכל הענינים

שח הרב מנחם בנימין פאשקעס שליט"א כחלק מסגולת ספר 'זרע שמשון' הוא ההפצה וזיכוי הרבים בלימוד תורת המחבר ובודאי יש בזה תוספת זכות 
שיתקיים ברכת והבטחת המחבר הקדוש זי"ע, ויעיד על כך הסיפור דלהלן: הרה"ח ר' פ.מ. הי"ו נדב את הוצאות גליון 'נפלאות שמשון' לזכות בנו הבחור שיזכה 

למצוא את זיווגו בקרוב. אולם באותו שעה לא היו המעות מצויים בכיסו ואמר לי שישלם בהמשך.

עברו ב' חדשים ומסר לי את כל המעות שנדב וקיבל על עצמו, והוסיף ואמר לי, שבודאי עתה יעמוד לו זכות רבינו על כך שהוא סייע בלימוד דבריו הקדושים 
והפצתם בכל העולם, מאחר ששילם את נדרו. השבתי לו שבודאי כדבריו כן הוא, ואין בכך חידוש כי כבר ראיתי כהנה וכהנה הרבה פעמים במשך השנים 

האחרונות מאז שאני לומד ועוסק בדברי תורתו של רבינו האיך שנתקיימה הבטחותיו וברכותיו של רבינו באופן מופלא.

ואכן ב"ה לאחר כעשרה ימים בא בנו בברית האירוסין, וכשפגשתיו לאחר מכן סיפר לי בהתלהבות, שבאותו יום שנתן את תשלום דמי הגליון כפי שהבטיח, 
התקשר אליו שדכן והציע שידוך הגון עבור בנו, ועשרה ימים לאחר מכן בא בנו בברית האירוסין למזל טוב בשעה טובה ומוצלחת. 

 zera277@gmail.com :יו"ל ע"י האיגוד העולמי להפצת תורת רבינו ה"זרע שמשון" שע"י ארגון "מפתח של בנים".  לקבלת הגליון נא לשלוח למייל

ארה"ב - הרב מנחם בנימין פאשקעס: B. Paskes 36 Rodney St. Bklyn, NY  11249  347-496-5657 mbpaskesz@gmail.com  ארה"ק - הרב ישראל זילברברג 05271-66450

ניתן לשלוח תרומות והנצחות לזכות ולע"נ ולקחת חלק בהוצאות והפצת הגליונות והספרים.
ניתן להפקיד בבנק מרכנתיל )17( סניף 635 מספר חשבון 71713028 ע"ש זרע שמשון, כמו כן ניתן לתרום בכרטיס אשראי

וזכות הצדיק ודברי תורתו הקדושים יגן מכל צרה וצוקה, ויושפע על הלומדים ועל המסייעים בני חיי ומזוני וכל טוב סלה כהבטחתו בהקדמת ספריו.

ניתן להשיג את הספר "זרע שמשון" בארה"ק: 05271-66-450 בארה"ב: 347-496-5657


